
 
Sériová výbava A3 SB advanced 35 TFSI STR 737245 : 
 
12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie 
12V zásuvka 
2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov 
3-ročná záruka na lak karosérie 
3-ročný bezplatný servis vozidla 
3 opierky hlavy vzadu 
6 reproduktorov 
ABS s antiblokovacím a antipreklzovacím systémom (ASR) 
Advanced 
Airbag bočný a airbag pre hlavu 
Airbag na strane vodiča a spolujazdca, deaktivácia airbagu na strane spolujazdca 
ASR protipreklzový systém 
Audi active lane assist 
- Systém monitorovania jazdného pruhu - upozornením napomáha predchádzať 
neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu (bez smerovky); rozpoznáva hranice jazdného 
pruhu; možnosť nastavenia vibrácií na volante; aktívny od 60 do 250km/h 
Audi connect Notruf & Service s možnosťou ovládania vozidla  
- služby tiesňového volania a servisných služieb Audi connect. Služby Audi connect 
Remote & Control umožňujú prepojenie vozidla so smartfónom. Medzi služby Remote & 
Control patria napríklad zobrazenie aktuálneho stavu vozidla, určenie parkovacej polohy a 
iné funkcie, ktoré je možné ovládať na diaľku. 
Audi drive select 
Audi pre sense front s rozpoznávaním chodcov 
- obsahuje brzdový asistent, ktorý rozpoznáva situáciu pred vozidlom vrátane pohybu 
chodcov 
- akusticky i vizuálne upozorňuje vodiča na možný vznik kolízie 
- pribrzďovaním alebo úplným zastavením sa snaží zabrániť kolízii 
Automatická prevodovka 
Dažďový senzor 
Denné stretávacie svetlá 
Detská poistka 
Digitálny prístrojový panel 10,25"  
-klasické zobrazenie: rýchlosť, čas, stav km, vonkajšia teplota, stav pohonných hmôt, 
odporúčanie prevodového stupňa (pri manuálnom radení),  rádiostanica alebo hudobný 
titul, prípadne ak je dostupné aj menu telefónu; vrátane odporúčania prestávky a pokynov k 
ekonomickej/ekologickej jazde 
Doživotná garancia Audi mobility 
eCall - núdzové volanie 
EDS elektronická uzávierka diferenciálu 
Elektromechanická parkovacia brzda 
Elektronický imobilizér 
ESC elektronický stabilizačný program 
Interiérové prvky bez koženej výbavy 
Koberčeky látkové vpredu a vzadu 
Koberec v batožinovom priestore 
Koncovka výfuku 
Kontrola obsadenosti sedadla 
Kontrola tlaku v pneumatikách 
Kotúčové brzdy vpredu 
Kotúčové brzdy vzadu 
Krajina určenia 



Kryty vonkajších zrkadiel lakované vo farbe karosérie 
Lekárnička a trojuholník 
Manuálne otváranie/zatváranie kufra 
Maximálna rýchlosť regulovaná 
Mild-hybrid 
MMI Radio plus s MMI touch 10,1" 
Multifunkčná kamera 
Náradie 
Nástupné lišty - hliníkové 
Návod po slovensky 
Nefajčiarska výbava 
- 12V zásuvka vpredu a vzadu 
- bez popolníka 
Obklad interiéru - Seideneffektlack - platinovosivý na palubnej doske a stredovej konzole 
Opierka na nohu 
Opierky hlavy vpredu 
Ozdobné lišty okolo okien - čierne 
Označenie modelu podľa nového typu značenia 
Podvozok - štandardný 
Pozinkovaná karoséria 
Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km 
Predný nárazník Advanced 
Predný pohon 
Rádiový tuner digitálny (príjem závislý od lokálnej digitálnej siete) 
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo nastaviteľné 
Sedadlá vpredu štandardné 
Servotronic 
Sklá - determálne 
Sportback 
Start-Stop-System 
Strešný spojler vo farbe vozidla 
Strop vozidla látka 
Tire mobility system - sada na lepenie pneumatík 
Typový štítok 
Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vzadu v 2. rade sedadiel na krajných sedadlách vrátane 
dodatočného ukotvenia Top Tether 
Variabilný servisný interval (30 000km alebo 2 roky) 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
Zadné svetlomety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


